บริการช่ วยเหลือ Q&A
1. จีแคปมีทองแท่ งแบบใดบ้ าง
ทองคำแท่งที่จีแคปจัดจำหน่ำย แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ
- ทองคำบริ สุทธิ์ 96.50% ทองคำแท่งตรำจีแคป ได้มำตรฐำนตำมที่สมำคมค้ำทองคำแห่งประเทศไทยและ
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้กำรรับรองคุณภำพ ซึ่งมีขนำด 5 บำท, 10 บำท, 20 บำท, 50
บำท และ 100 บำท
- ทองคำบริ สุทธิ์ 99.99% ขนำด 1 กิโลกรัม นำเข้ำจำกประเทศผูผ้ ลิตชั้นนำ อำทิ สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย
มำตรฐำน LBMA (London Bullion Market Association ซึ่งเป็ นมำตรฐำนระดับโลก) และทองคำบริ สุทธิ์
99.99% ขนำด 1 กิโลกรัมของจีแคป ซึ่งผลิตจำกรี ไฟเนอรี่ ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภำค และได้รับกำรยอมรับให้เก็บ
รักษำเป็ นทุนสำรองของประเทศในคลังของธนำคำรแห่งประเทศไทย
2. ทองคาแท่ งเล็กหรื อ Gold Gift Card (Small Bar) คืออะไร มีขนาดไหนบ้ าง
ทองคำแท่งเล็กหรื อ GOLD GIFT CARD (SMALL BAR) คือทองคำแท่งที่อยูใ่ นกำร์ดขนำดพกพำ พิมพ์
ลวดลำยสวยงำม เหมำะสำหรับเป็ นของขวัญตำมเทศกำลต่ำงๆ หรื อเก็บสะสมสำหรับกำรลงทุน รำคำเริ่ มต้นเพียง
พันกว่ำบำทเท่ำนั้น

-

ทองคำแท่งเล็กหรื อ GOLD GIFT CARD (SMALL BAR) มีขนำดดังนี้
ทองคำแท่งเล็กควำมบริ สุทธิ์ 96.50% มีขนำด 1 กรัม, ครึ่ งสลึง, 1 สลึง, 2 สลึง และ 1 บำท
ทองคำแท่งเล็กควำมบริ สุทธิ์ 99.99% มีขนำด 1กรัม, 5 กรัม และ 10 กรัม

3. ทองคาขั้นตา่ ทีส่ ามารถซื้อขายกับจีแคปได้
กำรซื้อขำยทองคำแท่งแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
- ทองคำแท่งปกติ 96.50% ปริ มำณขั้นต่ำในกำรซื้อขำยต่อ 1 ครั้ง อยูท่ ี่ 5 บำททองคำ
-

ทองคำแท่งปกติ 99.99% ปริ มำณขั้นต่ำในกำรซื้อขำยต่อ 1 ครั้ง อยูท่ ี่ 1 กิโลกรัม

-

ทองคำแท่งเล็ก หรื อ Gold Gift Card (Small Bar) 96.50% ปริ มำณขั้นต่ำในกำรซื้อขำยต่อ 1 ครั้ง อยูท่ ี่ 1 กรัม

-

ทองคำแท่งเล็ก หรื อ Gold Gift Card (Small Bar) 99.99% ปริ มำณขั้นต่ำในกำรซื้อขำยต่อ 1 ครั้ง อยูท่ ี่ 1กรัม

4. ถ้ าจะซื้อทองกับจีแคป มีกวี่ ธิ ีบ้าง
สำมำรถทำได้ 3 วิธี
1. ซื้อได้ที่บริ ษทั จีแคป
2. เปิ ดบัญชีซ้ือ-ขำยกับบริ ษทั ซื้อขำยได้ท้ งั ทำงออนไลน์และทำงโทรศัพท์
3. ซื้อด้วยโปรแกรมออมทอง โดยกำรตัดเงินผ่ำนบัญชีเงินฝำกอัตโนมัติ (ATS) ทุกวันทำกำรที่ 1 ของทุกเดือน ซึ่ง
ทำงบริ ษทั จะเข้ำซื้อทองให้ทุกวันที่ 2 หรื อ 4 ของเดือนตำมที่ลูกค้ำระบุไว้ให้ ซึ่งจะซื้อทองในรำคำตลำด ณ วันที่
เข้ำซื้อ

5. หากต้ องการเปิ ดบัญชีต้องทาอย่ างไร
ลูกค้ำสำมำรถติดต่อผ่ำนเจ้ำหน้ำที่กำรตลำดของบริ ษทั ฯโดยทำงบริ ษทั ฯ จะจัดส่งใบสมัครและสัญญำกำร
เปิ ดบัญชีให้ลูกค้ำผ่ำนทำงไปรษณี ย ์ หรื อสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรได้ดว้ ยตัวเองที่หน้ำเว็บไซต์จีแคป ซึ่งลูกค้ำ
จะต้องลงลำยมือชื่อตำมตำแหน่งที่ระบุในสัญญำแล้วส่งไปรษณี ยก์ ลับมำยังบริ ษทั ฯ โดยที่หลังจำกที่ลูกค้ำชำระค่ำ
หลักประกันเรี ยบร้อยแล้วลูกค้ำจะได้รับ Username + Password ที่ใช้สำหรับกำรซื้อขำย ภำยในวันทำกำรที่ลูกค้ำ
วำงเงิน หลังจำกนั้นลูกค้ำก็สำมำรถทำกำรซื้อขำยได้ทนั ที
6. เอกสารทีใ่ ช้ ในการเปิ ดบัญชีกบั จีแคป
-

สำเนำบัตรประชำชน

-

หน้ำบัญชีธนำคำร (Book Bank)

-

หนังสื อยินยอมให้หกั ยอดเงินอัตโนมัติ (กรณี ที่ลูกค้ำต้องกำรทำกำรชำระเงินด้วยระบบ ATS)

-

หนังสื อมอบอำนำจ (กรณี ที่มอบอำนำจให้บุคคลอื่นทำธุรกรรมกับทำงบริ ษทั ฯ แทนตัวลูกค้ำเอง)

7. สามารถชาระเงินได้ ด้วยวิธีไหนบ้ าง
-

โอนเงิน (Pay-in)

-

หักจำกบัญชีของลูกค้ำ (ATS)

-

เงินสด (ที่บริ ษทั GCap)

8. หลักประกันในการเปิ ดวงเงินซื้อขายคิดเท่ าไร
10 เปอร์เซนต์ของมูลค่ำทองคำที่ตอ้ งกำรจะซื้อขำย (ทองขั้นต่ำในกำรวำงหลักประกันซื้อขำยคือ 5 บำท
ยกตัวอย่ำงเช่น
ลูกค้ำต้องกำรเปิ ดบัญชีซ้ือขำย 5 บำททอง
ณ วันที่เปิ ดบัญชี มูลค่ำทอง บำทละ 20,000 บำท รวมเป็ นเงิน 100,000 บำท
ลูกค้ำต้องวำงหลักประกันขั้นต่ำ 10% ของเงิน 100,000 บำท
ซึ่งคิดเป็ นเงิน 10,000 บำท ต่อกำรซื้อขำย 5 บำททอง
9. เวลาทาการของบริษัท
กำรซื้อขำยผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ท (Online) และกำรซื้อขำยผ่ำนระบบโทรศัพท์ ในวันจันทร์-วันศุกร์
เวลำ 9.00 - 24.00 น.

10. วันที่ T + (…) คืออะไร
วันที่ตกลงกำรทำธุรกรรม โดยให้นบั วันหลังจำก วันที่ทำกำรซื้อ-ขำย ไปตำมจำนวนตัวเลขวันที่ระบุ เช่น
ถ้ำทำกำรซื้อขำยในวันจันทร์ก่อน 16.30 น. จะถือว่ำวันจันทร์เป็ น T+ 0
วันอังคำร วันพุธ วันพฤหัส จะเป็ น T+1, T+2, T+3 ตำมลำดับ
ดังนั้น ถ้ำกำหนดชำระ คือ ภำยใน T+2 ลูกค้ำที่ทำกำรซื้อขำยในวันจันทร์ ต้องทำกำรส่งมอบชำระรำคำ
ภำยในวันพุธ
11. ลูกค้ าสามารถฝากทองคาแท่ งไว้ กบั บริษัทฯ ได้ หรื อไม่
ลูกค้ำสำมำรถฝำกทองคำไว้กบั บริ ษทั ฯได้ และเมื่อลูกค้ำต้องกำรที่จะมำรับทองคำแท่ง รบกวนแจ้งให้ทำง
บริ ษทั ฯ ทรำบล่วงหน้ำ 1 วันทำกำรเพื่อควำมสะดวกของลูกค้ำ
12. ทองจีแคปนาไปขายทีอ่ ื่นได้ หรื อไม่
ขำยได้ เนื่องจำกทองคำของจีแคปได้มำตรฐำนเป็ นที่รู้จกั โดยทัว่ ไปและเป็ นสมำชิกสมำคมค้ำทองคำแห่ง
ประเทศไทยส่วนรำคำที่ได้ข้ ึนอยูก่ บั นโยบำยของห้ำงทองผูร้ ับซื้อ
13. ไม่ มี Port กับจีแคป แล้ วจะซื้อ/ขายกับจีแคปได้ หรื อไม่
ลูกค้ำสำมำรถนำเงินสดมำซื้อทองได้ที่ บริ ษทั จีแคปโดยใช้รำคำ ณ ขณะซื้อที่หน้ำร้ำน ภำยในเวลำทำกำร
09.00 – 16.30 น.
14. ใครเป็ นคนกาหนดราคาทองคาไทย
กำหนดโดยกรรมกำรสมำคมค้ำทองคำ เป็ นรำคำอ้ำงอิงประจำวันในกำรซื้อขำยทองคำระหว่ำงร้ำนทองและ
บุคคลทัว่ ไป
15. ราคาทองคาทีอ่ อนไลน์ ในเว็บไซต์ อิงราคาจากไหน
เป็ นรำคำของจีแคป กำหนดจำก Gold Spot และ Exchange rate ประกอบกับรำคำ Bid / Offer ที่มีส่วนต่ำง
รำคำแคบ ทำให้ลูกค้ำมีโอกำสในกำรลงทุนได้มำกยิง่ ขึ้น
16. ค่ าเงินบาทส่ งผลต่ อราคาทองอย่ างไร
เนื่องจำกตลำดทองในประเทศไทยมีขนำดใหญ่และมีกำรนำเข้ำ – ส่งออกทองคำกับต่ำงประเทศเป็ นจำนวน
มำก ดังนั้น อัตรำแลกเปลี่ยนจึงมีผลต่อต้นทุนและกำรกำหนดรำคำซื้อขำยของผูน้ ำเข้ำ – ส่งออกทองคำ

